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510 wystawców z 25 krajów, blisko 15 tys. gości, ponad 20 tys. m2 powierzchni wystawienniczej – 27 września
2013 r. zakończyła się w Gdańsku 10. jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2013.
To największe i najbardziej prestiżowe
w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie
branży transportu szynowego odbyło się
pod honorowym patronatem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej. W tym roku impreza po raz
pierwszy miała miejsce w nowoczesnym
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
AMBEREXPO. Tegoroczne targi potwierdziły, że branża kolejowa jest w bardzo
dobrej kondycji, a głównym celem determinującym jej działania jest zapewnienie
pasażerom możliwie najbardziej komfortowych warunków podróżowania.
Podobnie jak w latach poprzednich, na
targach pojawili się wszyscy uczestnicy
krajowego rynku kolejowego – spółki
Grupy PKP, prywatni i samorządowi
przewoźnicy oraz dostawcy technologii
dla kolei i taboru. Targi TRAKO okazały
się doskonałym miejscem do spotkań
biznesowych i promocji firmowych sukcesów. Świadczy o tym zarówno duża
liczba zawartych przez wystawców
umów i kontraktów, jak i niezwykle
liczne grono gości branżowych. Rangę
imprezy podkreśliła również obecność
przedstawicieli polskiego rządu najwyższego szczebla: Janusza Piechocińskiego,
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wicepremiera i ministra gospodarki, Sławomira Nowaka, ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej oraz
Andrzeja Massela, wiceministra transportu ds. kolejnictwa.
Targom TRAKO tradycyjnie towarzyszyła
bogata wystawa nowoczesnego taboru
kolejowego prezentowanego m.in. przez
firmy: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz
SA Holding, Siemens Sp. z o.o., Bombardier, Voith Turbo Sp. z o.o., Newag SA,
oraz Solaris Bus & Coach SA, Vossloh AG,
H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., PKP Intercity SA.

Konferencje, seminaria, debaty i prezentacje
Targi TRAKO tradycyjnie miały bogaty
program wydarzeń merytorycznych,
m.in. debaty, konferencje, liczne seminaria i prezentacje firm. Poświęcone one
były głównie zagadnieniom dotyczącym
przyszłości kolei, priorytetów nowej perspektywy budżetowej UE, wyznaczeniu
najbardziej potrzebnych inwestycji kolejowych, które zwiększyłyby potencjał
rozwojowy polskiej gospodarki czy sposobom na poprawę efektywności wydawania pieniędzy z UE.
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W ramach targów odbyły się m.in.:
 seminarium Certyfikacja podsystemów
i wyrobów oraz certyfikacja podmiotów
gospodarczych w transporcie kolejowym,
organizator: SIRTS,
 konferencja Systemy monitorowania stanu
torowisk i pojazdów w ruchu. Systemy sterowania zwrotnicami, organizator: IGKM,
 debata Procesy inwestycyjne w infrastrukturze kolejowej, organizator: „Rynek Kolejowy”,
 seminarium Kompleksowy system analizy
i oceny bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce, organizatorzy: Urząd
Transportu Kolejowego oraz PKBWK
i Katedra Transportu Szynowego Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej,
 konferencja Kolej 2020. Zielone czy czerwone światło, organizator: Fundacja Pro
Kolej,
 konferencja Powrót pasażerów do kolei –
plan działania, organizator: Grupa PKP,
 debata Badania i rozwój w transporcie
kolejowym w horyzoncie 2020, organizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu
Szynowego oraz Instytut Kolejnictwa,
 debata ekspertów z dziennikarzami Pendolino – fakty i mity, organizator: Grupa PKP,

Kolej GDAŃSK
 seminarium Rola kolei dużych prędkości
we współczesnej gospodarce, organizatorzy: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Konkursy i nagrody
Podobnie jak w poprzednich edycjach
imprezy, najlepsze wyroby i technologie prezentowane na targach zostały
ocenione i nagrodzone w najbardziej
prestiżowym w branży kolejowej konkursie o nagrodę im. inż. Ernesta Malinowskiego. Wręczono również nagrody
konkursu im. prof. Czesława Jaworskiego,
organizowanego przez SITK RP. Przyznano Medal Prezesa Stowarzyszenia
Elektryków Polskich. Rozstrzygnięto
konkurs im. prof. Jana Podoskiego,
przygotowany przez Izbę Gospodarczą
Komunikacji Miejskiej. Międzynarodowe
Targi Gdańskie wyróżniły również najtrakcyjniejsze ekspozycje Targów TRAKO.
Po raz pierwszy w ramach targów przyznano nagrodę The Golden Chariot za
wyróżniającą się działalność w branży
transportowej.
Podczas targów nastąpiło również
rozstrzygnięcie konkursu MediaKreator.
Wicepremier Janusz Piechociński wręczył
statuetki autorom najciekawszych projektów marketingowych zrealizowanych
przez spółki kolejowe w minionym roku.
Konkurs powstał z inicjatywy spółki KOW
media & marketing.

Wyniki konkursów TRAKO 2013
Konkurs im. inż. Ernesta Malinowskiego na najciekawszy wyrób i innowacje techniczną stosowaną w kolejnictwie, prezentowaną na targach

Kategoria: tabor
Nagroda im. inż. Ernesta Malinowskiego: PESA Bydgoszcz SA za lokomotywę
111 ED Gama;
Wyróżnienia:
 Siemens Sp. z o.o., Sektor Industry,
Branża Mobility, Dział Rolling Stock za
uniwersalną lokomotywę elektryczną
Vectron DC (X-4-E-LOCO-C),
 Knorr-Bremse System dla Kolejowych
Środków Lokomocji PL Sp. z o.o. za Leader – system wspomagający maszynistę
do oszczędnej jazdy,
 S.Z.T.K. TAPS – Maciej Kowalski za fotel
XCRS.Z.T.K. TAPS;

Kategoria: infrastruktura
Nagroda im. inż. Ernesta Malinowskiego: Tines SA za system węzłów wibroizolacyjnych ERS;

Wyróżnienie: Track
Tec SA za zintegrowany system płyt
ślizgowych z rolkami
podiolicowymi;

Kategoria: IT
Nagroda im. inż.
Ernesta Malinowskiego: PKP Informatyka Sp. z o.o. za
zintegrowany system
sprzedaży biletów;
Wyróżnienie: Avista
Sp. z o.o. za mobilny
automat biletowy;
Honorowe statuetki Ernesta Malinowskiego w podziękowaniu za wieloletnią pracę w komisji konkursowej:
 dr Adam Franciszek Wielądek – przewodniczący Komisji,
 dr Radosław Żołnierzak – członek zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o.o.;
Konkurs Międzynarodowych Targów
Gdańskich na najatrakcyjniejszą ekspozycję targów TRAKO 2013

Stoiska do 30 m2
 Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń Tabor M. Dybowski Sp.j.
 TT-Thermo King Sp. z o.o,
 Harting Polska Sp. z o.o.;

Stoiska powyżej 30 m2
 Scheidt & Bachmann Polska Sp. z o.o.,
 Track Tec SA,
 Grupa PKP SA;

Konkursy i nagrody specjalne
Konkurs SITK RP im. prof. Czesława
Jaworskiego na najlepsze rozwiązania
w technologii i produkcji urządzeń dla
potrzeb trakcji elektrycznej
Nagroda Główna SITK RP im. prof. Czesława Jaworskiego: Medcom Sp. z o.o. za
asynchroniczny napęd trakcyjny 2xFT500-300;
Wyróżnienie I: Strunobet-Migacz Sp.
z o.o. za rozdzielnicę średniego napięcia
RSS-24/630 do złącza kablowego stosowanego w LPN-15kV do zasilania obiektów kolejowych;
Wyróżnienie II: Enika Sp. z o.o. za panel
pasażera ENI-PP 640/480;
Wyróżnienie III: Kuca Sp. z o.o. za
miernik zużycia trakcyjnego drutu jezdnego;
Konkurs Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej o nagrodę im. prof.
Jana Podoskiego za innowacyjne
rozwiązania techniczne i nowocze-

sne technologie w dziedzinie trakcji
elektrycznej w komunikacji miejskiej

Kategoria: tabor szynowy
Medal: Solaris Bus & Coach SA za Solaris Tramino Jena;
Kategoria: części, podzespoły i wyposażenie taboru
Medal: Medcom Sp. z o.o. za przetwornicę statyczną PSM-68;
Wyróżnienie: Modertrans Poznań Sp.
z o.o. za wózek technologiczny MT 08T
1435 do tramwajów Siemens Combino;

Kategoria: infrastruktura torowa
Medal: Transcomfort Sp. z o.o. za zintegrowaną nawierzchnię torowo-drogową
typu RP do torowisk tramwajowych;

Kategoria: inne
Medal: Novamedia Innovision Sp.
z o.o. za platformę modułów sterujących PMS;
Wyróżnienie: Polgard S.C. za system
monitoringu mobilnego IP;
Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich za krajowy produkt
w zakresie elektryki:
 Protektel – Zbigniew Achciński, Dariusz
Stempiń, Jacek Turkowski Sp.j. za ogranicznik przepięć prądu stałego Proxar
IV DC w osłonie silikonowej,
 Solaris Bus & Coach SA za tramwaj niskopodłogowy Solaris Tramino Jena;
Nagroda The Golden Chariot przyznawana za wyróżniającą się działalność w branży transportowej:
 Tomasz Zaboklicki, prezes zarządu, dyrektor generalny, PESA Bydoszcz SA,
 Zygfryd Żurawski, członek zarządu, dyrektor marketingu rynku wschodniego,
PESA Bydoszcz SA,
 Tomasz Szuba, prezes zarządu, dyrektor
generalny, Tines SA,
 Jürgen Kübler, Plasser & Theurer.
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